GEZOCHT
Showroom adviseur/ verkoper
Waar ga je werken?
Intercodam is sinds 1919 een innovatief handelshuis voor bouwproducten. Vandaag de dag kent Intercodam
Tegels vier eigen showrooms waar de mooiste collecties tegels, mozaïek, natuursteen en sanitair worden
getoond. Deze showrooms dienen naast de winkelfunctie ook als basis voor de groothandelstak waarin
exclusieve tegels worden geïmporteerd t.b.v. diverse grote projecten en een uitgebreid dealernetwerk.
Intercodam heeft ruim 5000 producten in het assortiment; van hip en trendy tot klassiek. De producten
worden verkocht via de website, maar je vindt de producten ook in de showrooms waarvan 1 van 2000 m2 in
hartje Amsterdam naast Carré. Intercodam staat voor kwaliteit, zowel qua hoogwaardige producten maar ook
qua service en advies. Met bijna 100 jaar ervaring in de branche werkt Intercodam volgens het principe ‘de
klant is koning’ en ze zijn pas tevreden als de klant dat is. Vanuit passie voor design wordt er altijd gezocht naar
nieuwe trends. Intercodam scout bekende en onbekende fabrieken om te blijven verrassen met unieke
producten die je niet snel ergens anders vindt. Bij Intercodam werken in totaal ca. 30-35 mensen over de
verschillende vestigingen. De financiële administratie wordt gevoerd vanuit de vestiging aan de Amstel te
Amsterdam.
Wat ga je doen?
Als showroom adviseur/ verkoper in onze showroom aan de Amstel adviseer je onze klanten over de keuze in
tegels en sanitair. Onze klanten zijn consumenten, architecten, interieur designers en andere professionals. Als
showroom adviseur maak je de adviezen ook visueel door het maken van tekeningen en zet je deze vervolgens
om in een offerte. Naast zeer mooie projecten die uitgewerkt moeten worden help je ook diverse klanten
telefonisch of face-to-face met service vragen.
Wie ben jij?
De ideale showroom adviseur/ verkoper bij Intercodam heeft minimaal mbo denk- en werkniveau. Je hebt
relevante werkervaring opgedaan van minimaal 3 jaar binnen de branche. Je bent daarnaast in staat
zelfstandig te werken en kan multitasken indien nodig. Je houdt van mooie producten en bent in staat goede
combinaties te maken! Ook ben je flexibel ingesteld en beschik je over uitstekende communicatieve
vaardigheden. Tot slot ben je hands-on ingesteld en heb je geen 9 tot 17 mentaliteit.
Dit bieden we je!
We bieden een baan in een kleine ondernemende organisatie die sterk aan het groeien is. Je krijgt de ruimte
om eigen initiatieven verder uit te werken en daarmee je eigen ontwikkeling te stimuleren. Daarnaast bieden
wij prima primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden!

